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KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
Askøy kommune sine prioriteringer når det gjelder søknader om spillemidler til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet for 2022 vedtas som innstilt fra prioriteringskomiteen:

Ordinære anlegg: (9)
1. Tveit skole, idrettshall – Askøy kommune
2. Ravnanger idrettspark, kunstgressbane – Vestsiden-Askøy IL
3. Tveit skole, kunstgressbane – Askøy kommune
4. Lysanlegg Siglingavatnet, sørestien del II –Askøy kommune
5. Nålaneset vannsportanlegg – Askøy roklubb
6. Skogen fotballpark, idrettshus – Follese FK
7. Siglingavatnet, sørestien del III – Askøy kommune
8. Askøy Forum, idrettsgulv – Askøy kommune
9. Skippervatnet, stupetårn – Askøy kommune ved Norris Team 2034
Nærmiljøanlegg: (7)
1. Hop skole, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved FAU
2. Herdla Fort, sandvolleyballbane – Askøy kommune ved Museum Vest
3. Skippervatnet, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved Norris Team 2034
4. Nærmiljøkart Kleppes skole – Askøy Orienteringslag
5. Nærmiljøkart Fauskanger skole - Askøy Orienteringslag
6. Nærmiljøkart Erdal Ungdomsskole - Askøy Orienteringslag
7. Orienteringskart Fromreidemarka - Askøy Orienteringslag

SAMMENDRAG
Utvalg for Oppvekst og Levekår fatter vedtak årlig, etter innstilling fra prioriteringskomiteen,
om prioriteringsrekkefølgen for idrettsanlegg som skal spillemiddelfinansieres. Det er et krav
fra Kulturdepartementet.
For 2022 er det 16 søknader; 9 på ordinære anlegg og 7 på nærmiljøanlegg. Askøy kommune
har lagt vekt på å ha en ordning som er forutsigbar for søkerne. Søknadene til kommunen er
satt bakerst gjeldende år.
Avgjøres av:
Utvalg for Oppvekst og Levekår

Behandles i følgende utvalg:

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
For de fleste anlegg for fysisk aktivitet er det mulig for anleggsutbygger å søke
Kulturdepartementet om spillemidler/stønad inntil 1/3 av godkjent totalkostnad (50 % for
nærmiljøanlegg). Dette gjelder både for nærmiljøanlegg, anlegg for idrett, anlegg
for friluftsliv i fjellet, tilrettelegging av disse anleggene for funksjonshemmede og rehabilitering
av disse. Gjennom spillemidlene disponerer og fordeler Kulturdepartementet overskuddet av
tipping og andre spill.
Kommunedirektør ved enhet for Kultur og Idrett er saksbehandler for disse søknadene. Frist
for oversendelse av godkjente søknader til Vestland fylkeskommune er 15.01.22.
For å forvalte administreringen av dette er det i Utvalg for Oppvekst og Levekår (UOL) den
6.11.2019 (saksnr 8/19) opprettet en prioriteringskomitè. «Prioriteringskomiteens mandat er å
innstille til Utvalg for oppvekst og levekår og prioritere anlegg i samband med søknad om
Spillemidler fra Kulturdepartementet, og i forhold til fordeling av det enkelte års
budsjettbevilgninger til anlegg for idrett og friluftsliv.» Komiteen består i dag av Stig Atle
Abrahamsen (leder), Nina Jarlind, Wiktor Wikan og leder og nestleder i Idrettsrådet i Askøy
(IRA). IRA er representert ved leder Thorvald Haarberg og nestleder Helge Jonasdal. Enhet for
Kultur og Idrett er sekretariat og er representert ved rådgiver Idrett og Nærmiljø, Sverre
Jokstad.
Kulturdepartementet har definert Askøy kommune som et pressområde. Kommunen får
videreført tilskudd på 15 % utover ordinært tilskudd i 2022 og 2023.
Askøy kommune har uttalt at kommunen skal «medvirke til bygging av anlegg» gjennom å
praktisere kommunal medvirkning. Summen fra kommunen er i utgangspunktet lik den
summen lagene får i spillemidler. I perioden som kommunen gis tilskudd på 15 % utover
ordinært tilskudd (2015-2019) fra Staten er kommunens medvirkning redusert tilsvarende (jfr.
UOL-sak 152/14, 3.12.2014).
Fylkeskommunen ber kommunene prioritere opp anlegg som er ferdigstilt av utbygger. Dette
begrunnes med at det ønskes hurtigere omløp av spillemidlene. Dette er lagt til grunn i
prioriteringskomiteens vurderinger.
UOL har anledning til å prioritere Askøy sine anlegg som de måtte ønske. De anlegg som har
begynt å få midler (gjentatte søkere) skal stå øverst i prioriteringen. Prioriteringskomiteen har i
sitt møte den 5.10.2021 innstilt på følgende:

Ordinære anlegg, ni søknader (en ny)
1. Askøy kommune – Tveit skole, idrettshall
Søknaden er en fornyelse fra 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 og gjelder ny idrettshall i
forbindelse med skolebygging. Anlegget er forhåndsgodkjent av enhet for Kultur og Idrett.
Søknadssummen er kr 4 600 000,-. Anlegget driftes av Askøyhallene KF.
2. Vestsiden-Askøy IL –Rehabilitering av kunstgressbane, Ravnanger Idrettspark
Søknaden er en fornyelse fra 2018, 2019 og 2020. Vestsiden-Askøy IL skiftet ut eldre
kunstgressbane med ny sommeren 2018. Anlegget er ferdig i 2018. Søknadssummen er
kr 1 265 000,-. Anleggskostnaden er kr 3 882 926,-. Anlegget driftes av Askøyhallene KF.
3. Askøy kommune - Tveit skole, kunstgressbane
Søknaden er en fornyelse fra 2018, 2019 og 2020. Askøy kommune legger ny kunstgressbane
med sand høsten 2018. Søknadssummen er kr 1 150 000,-. Anleggskostnaden er kr 4 877 143,-.
Anlegget driftes av Askøyhallene KF.
4. Askøy kommune - Lysanlegg Siglingavatnet, sørestien del II
Søknaden er en fornyelse fra 2019 og 2020. Askøy kommune setter opp lysanlegg Ilume 2.0m
en soldrevet belysning som skal opplyse en kilometer av stien. Søknadssummen er
kr 403 000,-. Anleggskostnaden er kr 1 113 750,-. Anlegget driftes av Askøy kommune.
5. Askøy roklubb – Nålaneset vannsportanlegg
Søknaden er en fornyelse fra 2020. Askøy roklubb lager vannsportanlegg med klubbhus,
utsettingsramper, kai og aktivitetssenter på Nålaneset. Søknadssummen er kr 1 150 000,-.
Anleggskostnaden er kr 3 135 739,-. Anlegget driftes av Askøy roklubb.
6. Follese fotballklubb –Skogen fotballpark, idrettshus
Søknaden er en fornyelse fra 2020. Follese FK bygger idrettshus med tilgang til fellesrom.
Søknadssummen er kr 1 089 000,-. Anleggskostnaden er kr 2 179 735,-. Anlegget driftes av
Follese FK.
7. Askøy kommune – Askøy Forum, idrettsgulv
Søknaden er en fornyelse fra 2020. Askøy kommune skifter ut idrettsgulvet i Askøy Forum.
Søknadssummen er kr 1 495 000,-. Anleggskostnadene er kr 4 334 947,-. Anlegget driftes av
Askøyhallene KF.
8. Askøy kommune – Siglingavatnet, sørestien del III
Søknaden er en fornyelse fra 2020. Turstien ved Siglingavatnet forlenges til Åsebø via
broforbindelse over Kjerrgardsbekken. Søknadssummen er kr 1 103 000,-. Anleggskostnaden er
kr 2 206 000,-. Anlegget driftes av Askøy kommune.
9. Askøy kommune – Skippervatnet, stupetårn.
Søknaden er ny for 2021. Det opprettes et stupetårn ved Skippervatnet som er et utendørs
friluftsanlegg benyttet i generasjoner av ungdommen nord på Askøy. Søknadssummen er
kr 345 000,-. Anleggskostnadene er kr 925 000,-. Anlegget driftes av Norris Team 2034.

Nærmiljøanlegg, sju søknader (fem nye)
1. Askøy kommune – Hop barneskole.
Søknaden er en fornyelse fra 2020. Skolen skal lage et fleraktivitetsområde i samarbeid med
FAU. Søknadssummen er kr 300 000,-. Anleggskostnader er kr 1 010 284,-. Anlegget driftes av
Askøy kommune.

2. Askøy kommune – Herdla Fort, sandvolleyballbane
Søknaden en fornyelse fra 2020. Søknadssummen er kr 94 000,-. Anleggskostnadene er
kr 187 273,-. Anlegget driftes av Askøy kommune.
3. Askøy kommune – Skippervatnet, flerbruksanlegg
Søknaden er ny i 2021. Søknadssummen er kr 300 000,-. Anleggskostnadene er kr 651 000,-.
Anlegget driftes av Norris team 2034.
4. Askøy Orienteringslag - Nærmiljøkart Kleppes skole
Søknaden er ny i 2021. Søknadssummen er kr 17 000,-. Anleggskostnaden er kr 35 490,-.
Anlegget driftes av Askøy Orienteringslag.
5. Askøy Orienteringslag - Nærmiljøkart Fauskanger skole
Søknaden er ny i 2021. Søknadssummen er kr 17 000,-. Anleggskostnaden er kr 35 490,-.
Anlegget driftes av Askøy Orienteringslag.
6. Askøy Orienteringslag - Nærmiljøkart Erdal skole
Søknaden er ny i 2021. Søknadssummen er kr 17 000,-. Anleggskostnaden er kr 35 490,-.
Anlegget driftes av Askøy Orienteringslag.
7. Askøy Orienteringslag - Orienteringskart Fromreidemarka
Søknaden er ny i 2021. Søknadssummen er kr 87 000,-. Anleggskostnaden er kr 174 300,-.
Anlegget driftes av Askøy Orienteringslag.

Vurdering:
Prioriteringskomiteen har i møte den 5.10.21 gitt følgende innstilling til Utvalg for Oppvekst og
Levekår når det gjelder prioritering av søkere om spillemidler for 2022;

Ordinære anlegg: (9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tveit skole, idrettshall – Askøy kommune
Ravnanger idrettspark, kunstgressbane – Vestsiden-Askøy IL
Tveit skole, kunstgressbane – Askøy kommune
Lysanlegg Siglingavatnet, sørestien del II – Askøy kommune
Nålaneset vannsportanlegg – Askøy roklubb
Skogen fotballpark, idrettshus – Follese FK
Siglingavatnet, sørestien del III –Askøy kommune
Askøy Forum, idrettsgulv –Askøy kommune
Skippervatnet, stupetårn – Askøy kommune ved Norris Team 2034

Nærmiljøanlegg: (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hop skole, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved FAU
Herdla Fort, sandvolleyballbane – Askøy kommune ved Norris team 2034
Skippervatnet, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved Norris Team 2034
Nærmiljøkart Kleppes skole – Askøy Orienteringslag
Nærmiljøkart Fauskanger skole - Askøy Orienteringslag
Nærmiljøkart Erdal Ungdomsskole - Askøy Orienteringslag
Orienteringskart Fromreidemarka - Askøy Orienteringslag

Folkehelseperspektiv:
Idrettsanlegg og aktivitetsområder i nærmiljøet er møteplasser for barn og unge.
Tilrettelagte arealer fremmer folkehelse gjennom økt tilbud og aktivitet.

Økonomi:
Anleggene er fullfinansierte gjennom egenandel/lån og bruk av spillemidler. Det er en betydelig
andel dugnad i alle søknadene. Ordinære anlegg vil for det meste ha drift og oppfølging fra
Askøyhallene KF.
I henhold til ny praksis i UOL høsten 2015 skal det ved søknad om spillemidler vurderes om nye
anlegg skal inn i porteføljen til Askøyhallene KF. Det er ingen nye søknader som omfattes av
ordningen for 2022.
Lysanlegget på turveien ved Siglingavatnet har ingen driftsutgifter, men man må påregne skifte
av batteripakke i løpet av 6-8 år. Kostnaden er kr 600,- pr batteripakke (2019-priser), totalt kr
120 000,-.
Askøy kommune praktiserer «kommunal medvirkning ved anleggsutvikling – ordinære
anlegg». Kulturdepartementet har definert Askøy kommune som et pressområde, noe som
medfører at man har fått videreført departementets ordning med at det gis tilskudd på 15 %
utover ordinært tilskudd i 2022 og 2023.
I 2015 ble det vedtatt i UOL at kommunens medvirkning ved spillemiddelanlegg går ned 15 %
av ordinært tilskudd. Dersom det skjer endringer, vil det vurderes nye fordelinger av
prioriteringskomiteen. Før endringen i 2015 var fordelingen slik at kommunen dekket
tilsvarende beløp som man fikk i spillemidler. Ved årsslutt 2021 er det en «restanse» fra
kommunen på kr 7 010 182,- til idrettslagene. Ett av anleggene med «restanse» på kr 925 650,er på kommunal grunn.

Kleppestø, 13.10.2021

Eystein Venneslan
kommunedirektør

Stig Ryland
kultursjef

